
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, July 9th, 2018  
   7:00 a.m. † Tadeusz Wróbel 
     od rodziny 
TUESDAY - WTOREK, July 10th 
   7:00 p.m. † Antoni Dziekoński 
     od syna 
WEDNESDAY - ŚRODA, July 11th, St. Benedict 
   7:00 a.m. † Rev. John M. Skwara 
     from sister Ginny 
THURSDAY - CZWARTEK, July 12th 
   7:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
     dla Ady Miśkiewicz 
     od znajomego 
FRIDAY - PIĄTEK, July 13th

 

   7:00 a.m. † Adela Dębinska 
      from granddaughter 
SATURDAY - SOBOTA, July 14th, St. Kateri Tekawitha 
 

   5:00 p.m. † John Duffy 
      from wife Joan 
   † Joseph Kwacz 
      from Chris & Bill Muszynski 
   † Genowefa & Wandalin Anciuszko 
      od córki z rodziną 
   † Frances Ostrowski 
      from Margo Stewart 
   † Stanley Smieszek 
      from friend 

 

SPECIAL PRAYER FOR 
THE MEN AND WOMEN IN THE MILITARY 

Lord Jesus, we ask you to watch over our men and 
women who are serving in 
the military in Iraq, 
Afghanistan and 
throughout the world.  We 
ask for your wisdom and 
peace for all the world 
leaders to end the 
fighting.  We pray for your 
healing touch.   AMEN 
 

 
MODLITWA W INTENCJI ŻOŁNIERZY 

Pamiętajmy o naszych żołnierzach służących w Iraku i 
Afganistanie i nie tylko tam.  Módlmy się o pokój w 
świecie i łaskę ukojenia bólu i smutku dla tych, którzy 

stracili swoich najbliższych. 

 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, July 15th, 2018 
    XV Sunday in Ordinary Time 
    XV Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Daniela z okazji urodzin 
      od babci 
 

      O zdrowie i błog. Boże dla Zacharego 
      od chrzestnego 
 

   † Jan Woźniczka 
      od rodziny 
   † Jolanta Pietrzyk 
      od rodziny 
   † Helena i Józef Rydzy 
      od syna Piotra z rodziną 
   † Rozalia i Michał Czerniak 
      od córki Genowefy z mężem 
   † Maria Piwnica 
      od rodziny Karwowskich 
   † Michał i Maria Tupaj 
      od syna z rodziną 
 

   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 
 

 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Samuel Arnone 
      from the Mero family 
   † Eugenia (Wilczynski) Nelson 
      from children 
   † Sophie Bullaro 
      from Frank Sorce 
   † Ruth Kisielewski 
      from Jo Ann Kisielewski 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Zofii Modzelewskiej 
      z okazji urodzin 
      od córki Ewy z rodziną 
 

 
 
 

   † Bogdan Karwowski 
      od rodziny 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z dziećmi 
   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Stanisław Frankowski 
      od żony z rodziną 
   † Gertruda i Franciszek Gliwa 
      od córki z rodziną 

 
 

 
 

 



XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Mk 6:1-6a: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu 

Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: 
„Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn 
Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątp iewali o Nim. A Jezus 
mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie 
mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. 
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 
 

Wprawdzie nie należy uogólniać, ale tak generalnie nie lubimy proroków. Chodzi oczywiście o tych współczesnych 
proroków, którzy niejednokrotnie w sposób dość ostry i niekonwencjonalny ukazują nieprzyjemne strony naszego życia – 
religijnego, politycznego, społecznego… Czyżby historia faktycznie zataczała okrąg? Jeśli Izraelici, oczywiście nie 
wszyscy, nie słuchali swoich proroków, a wielu z nich pozbawili życia, to czyż może być lepsza lekcja dla nas, 
współczesnych? I skoro Jezus nie został przyjęty przez swoich, to czyż nie możemy wyciągnąć konkretnych wniosków i 
zastosować ich w życiu? Na nic zda się ośmieszanie tych ludzi, pogardliwe powiedzenie: „Patrzcie! Prorok się znalazł!”. 
Bóg przecież wciąż posyła do nas ludzi, którzy mają podobne zadanie jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Jan Chrzciciel i 
inni… Generalnie rzecz ujmując, niezbyt słuchamy współczesnych proroków. Dlaczego? Bo ukazują nam wszelkie sprawy 
w innej perspektywie – tej Bożej. A ta perspektywa nie zawsze się zgadza z naszymi pragnieniami, marzeniami, a nawet z 
tym, co już osiągnęliśmy. Jest jeszcze inna sprawa, która nas denerwuje. Otóż są także i tacy ludzie, którzy sami kreują 
się na proroków. Takich to już jest „na pęczki”. Najgorsze jest to, że owi „fałszywi prorocy” kreują świat bez Boga – chcą, 
aby był on taki, jaki oni sobie wymyślą, a nie jak go widzi Stwórca. W miejsce Boga wstawiają siebie samych. No i w tym 
względzie sporo im się udaje. Tymczasem prawdziwym prorokiem jest ten, kto wykonuje Boże polecenia. Poucza o tym 
Ezechiel. Święty Paweł ukazał Koryntianom drogę swego nawrócenia, w jaki sposób Bóg posłużył się jego osobą. 
Poprzez pokorę przybliża im prawdę o Bożym powołaniu. Biblijni prorocy mieli trudne zadania. Skoro oni mieli takie 
trudności, to tym bardziej Chrystus, którego nie wszyscy przyjęli w rodzinnym Nazarecie. Na początku października 
wykładowca prawa powiedział do studentów pierwszego roku: „Nie jestem prorokiem, ale jestem pewien, że ci studenci, 
którzy nie będą chodzić na wykłady i na ćwiczenia, nie ukończą pierwszego semestru”. Młodzi ludzie przyjęli to jako żart, 
bo już nie takie słowa słyszeli i żyją. Niestety! Po pięciu miesiącach okazało się, że spełniło się proroctwo owego 
wykładowcy. Oczywiście nie w stu procentach, ale spełniło się. Ci studenci, którzy zbagatelizowali uwagę 
doświadczonego człowieka, próbowali odwoływać się do rektora, ale przeciwko nim świadczyły egzaminy na ocenę 
niedostateczną. Po pierwszym semestrze zmniejszyła się liczba studiujących prawo na pierwszym roku. W drugim 
semestrze studentom nie potrzebne już były proroctwa. Już wiedzieli, na czym polega studiowanie. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś – czternasta niedziela w ciągu roku. Przyszliśmy na Mszę Świętą niedzielną, aby opowiedzieć się za 

Chrystusem i oddać chwałę Bogu. Miło nam, że wśród zgromadzonych są wierni z różnych stron Polski 
spędzający wśród nas urlopy i wakacje. Serdecznie pozdrawiamy i witamy wszystkich gości. Życzymy wam 
udanego wypoczynku i zapraszamy na coniedzielne spotkania z Panem Jezusem! 
 
 

2. Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż nie jest dobrze 
rozumiany, to jednak nie wypiera się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można 
jej nadać nowy, piękniejszy bieg. Uczmy się od Pana Jezusa, nie zapominając o tym, co było, i nie zrażając się 
przeciwnościami, budować własną drogę realizowania powołania do szczęścia przekraczającego ziemski wymiar. 
 
 

3. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i życzliwości ze strony najbliższych. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte Cassino, 
patron Europy. 
 
 

12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik. 
 
 

13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy. 
 

Czytana Ewangelia w tygodniu: lipiec ‘18 

        9 PONIEDZIAŁEK  Mt 9:18-26 
 
 

      10 WTOREK   Mt 9:32-38 
 

 

      11 ŚRODA    Mt 10:1-7 
 
 

      12 CZWARTEK   Mt 10:7-15 
 
 

      13 PIĄTEK    Mt 10:16-23 
 
 

      14 SOBOTA   Mk 10:24-33 



 
 
 

Due to the early printing of the July 8th  

bulletin, the collection information will not be 

available until next weekend’s bulletin. 

 
Czy możesz ofiarować na niedzielną tacę wartość ½ 
godz. swojej tygodniowej pracy? 
 
 
 
 

Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i Wasze 

ofiarne i dobre serca. 
 
 
 

Could you please contribute a half hour of your weekly 
wage in your weekend offering?   
 
 

God Bless you and thank you for your kind 

and generous hearts. 

 
 

 

 

Please remember the Church of St. Hedwig  

in your will as a lasting and loving gift to your 

Parish Family!  Thank You!! 
 

 

 

Question of the Week 
How do I respond when someone is critical of me?  Do I 
search myself to find my failings or do I merely look for 
reasons to reject their criticism? 

 

ST. HEDWIG’S PARISH 

VETERANS MEMORIAL 
All Veterans active or inactive qualify to enter names on 
the Memorial Walk.  The cost is $30.00 per brick.  For 
information please call Julius Wszolek at 599-2298 

 

 

BAPTISM 
If you are planning to have a 
child baptized in future months, a 
Baptism preparation class for 
parents and godparents will be 
held on the second Thursday of 
each month at 7 p.m. in the 
convent. 

 

 

 
XIV SUNDAY IN ORDINARY TIME 

In Mark's Gospel, faith is a prerequisite for healing, 
Jesus does not heal to make people believe; he heals 
those whose faith is strong.  Last week Jesus healed two 
people whose faith was strong.  "Your faith has saved 
you," Jesus tells the woman who had been ill for twelve 
years (Mark 5:34).  But in today's Gospel "he was not 
able to perform any mighty deed" among his own kin 
because of "their lack of faith" (Mark 6:5-6).  Our faith 
aids our receptivity to God's grace.  Saint Paul found 
wisdom in the way he faced challenges.  He begged the 
Lord to remove "a thorn in the flesh," but accepted God's 
grace as a response.  He realized that the work he did 
despite his difficulty revealed the power of Christ more 
than work he could do easily.  In his weakness, the 
strength of God was made manifest.  Sometimes the 
real reason a prophet is rejected is because the people 
find the message to be too challenging.  God warned 
Ezekiel that the people would be "obstinate of heart."  
Ezekiel would be telling them that it was due to their sins 
that they were living in exile and that Jerusalem would 
soon be destroyed.  Certainly this was not what they 
would want to hear.  Mark does not tell us what Jesus 
said in the synagogue, but Luke does: "he has anointed 
me to bring glad tidings to the poor" (Luke 4:18). 
Perhaps most of those in attendance felt themselves 
better than "the poor" and did not appreciate that they 
were excluded from the "glad tidings." 

 

 
 

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, 
Pauline Dauphers, Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, 
Helena Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, Sabina 
Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski, 
Alice S. Laird, Sue Lynch, John Matas, Adam Matusz, 
Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Jurek 
Probola, Stanley Rette, Joseph Ryczkowski, Zofia 
Rynkowska, Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, 
Roman Sikora, Fred Sikorski, Edward & Pauline 
Sikorski, Pat Sikorski, Diane Silver, Joseph P. Strycharz, 
Kelly Ann Strycharz, Czesława Supel, Helen Szalony, 
Mitch Tacs, Doris Tarquinio, Michelle Vuocolo, Anna 
Wozniak, Esther Zamorski. 
 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 



 
PARISHIONER 

REGISTRATION/INFORMATION FORM 
Welcome to St. Hedwig Parish.  As a member of the 
parish, your registration is very important, especially at 
the time of the Sacraments of Baptism and Matrimony or 
during an illness or at the time of death.   
 

 
 
 

 

Please fill out the attached form to register with the 

parish or with any information changes and return 

to the parish office via the collection basket or by mail. 
 
 
 
 

 

Last Name:___________________________________ 
 
 

First Name(s):_________________________________ 
 
 

Address:_____________________________________ 
 
 

City:_________________________________________ 
 
 

Zip Code:_____________________________________ 
 
 

Contact Phone Number:_________________________ 
 
 

Cell #:_______________________________________ 

 

ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS 
St. Hedwig Knights of Columbus have a collection box in 
the vestibule of the Church for new, used or broken 
eyeglasses in any condition.  Also we are collecting new 
and used hearing aids which will be repaired and 
distributed to people who need help hearing.  The 
Knights are partnered with New Eyes for the Needy who 
will repair and distribute the reconditioned eyeglasses 
and hearing aids to countries in need throughout the 
world.  Please help us provide glasses and hearing aids 
to those in need.  Thank you. 

 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
St. Hedwig Knights of Columbus #7244 is seeking new 
members, 18 years or older, male and Catholic to join 
our Council.  By joining you would become more 
involved in our Church and local community through acts 
of charity and volunteerism. For more information about 
membership please contact Frank at 609-396-1926, or 
Rich at 609-890-8275. 

 

 

 
 

 
 
 

XVI ANNUAL WALKING PILGRIMAGE 
Once again the parish will have their Annual Walking 
Pilgrimage from St. Hedwig to the American 
Czestochowa in Doylestown, PA on the weekend of 
August 11th & 12th, 2018.  All parishioners are invited to 
participate in this spiritual journey.  For further 
information please call Agnieszka Chojnowska 609-356-
9381. 

 

XVI Piesza Pielgrzymka z Trenton do 

Amerykańskiej Częstochowy  odbędzie się w dniach 11-
12 sierpnia 2018. Więcej informacji na stronie 
pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com Tel. (609) 
356-9381. 

 
 

 

NEW SUMMER SCHEDULE 
 

 

THE RECTORY OFFICE WILL BE 

CLOSED ON FRIDAYS DURING 

JUNE, JULY AND AUGUST, 

IN ADDITION TO WEDNESDAYS 
 
 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Henry Dura from daughter Barbara 
 

Chapel 
 

† Helen Lewanowicz from friends 

 

http://www.pielgrzymkaztrenton.com/

